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ЯК ДОСЯГТИ 
ВИСОКОГО РІВНЯ 
ЦИТУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ?









СУПРОВІД НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ









ХТО ТАКІ «ХИЖАЦЬКІ» ВИДАННЯ, І ЧОМУ 
НЕ ПОТРІБНО ВІШАТИ ЦЕЙ ЯРЛИК НА ВСІ ЖУРНАЛИ?



опублікують. Багато статей просто не 
допускають до видання, на відміну від 
сумнівних за якістю журналів, які 
беруться публікувати будь-яку статтю.

ЖоднаЖодна наукометрична платформа не 
захищена від того, що спочатку своєї 
діяльності журнал дотримувався 
публікаційних основ, а потім, в гонитві 
за фінансовою наживою, міг 
нівелювати високі стандарти 
публікацій. Scopus і Web of Science 
постійнопостійно проводять верифікацію 
видань, які входять в їхні бази даних, 
витрачаючи на це від 3 місяців до 2 
років. І, якщо з'являється найменша 
підозра на недоброчесні дії, 
проводиться ретельне розслідування. 
У разі підтвердження припущень 
журналжурнал видаляють зі списку. 
Представники Scopus і WoS керуються 
принципами об'єктивності, бажанням 
досягти істини, зваженого оцінювання 
всіх аспектів, а також уважного 
ставлення до вчених і редакційної 
колегії. Тільки в першій половині 2019 
року Scopus виключив 560 журналів.року Scopus виключив 560 журналів.

Джеффрі Білл допоміг вченим та 
наукометричним базам даних бути 
напоготові та пильніше перевіряти 
журнали, але воліючи зробити 
сенсаційну заяву про своє відкриття, 
занадто перебільшив цю проблему і 
почав навішувати ярлики на деякі 
журналижурнали та міжнародні видавництва, 
які мають чесну репутацію. 

Через це вони завели на Білла низку 
судових справ і змусили його закрити 
свій сайт зі списком «хижаків». Тепер 
бібліотекознавець несе серйозну 
юридичну відповідальність, у тому 
числі фінансову та репутаційну, тому 
що його висновки, які зроблені 
похапцем,похапцем, нанесли збитки багатьом 
виданням. 

Отже, підозрюючи якийсь журнал, 
важливо ретельно перевіряти 
інформацію про нього. Більш того, не 
кожний вчений володіє усім спектром 
знань щодо якості видання, бо 
недоброчесність журналу можна 
виявити лише після глибинного 
аналітичногоаналітичного процесу за допомогою 
спеціалізованих компаній, які 
активно працюють у сфері наукових 
публікацій та ведуть співпрацю з 
базами даних Scopus та Web of 
Science.

Необхідно розуміти, що якісних 
видань з перевіреною роками 
репутацією в численні рази більше, 
ніж недоброчесних, і не варто 
підозріло ставитися до всіх. Зі 
сторони Scopus і Web of Science 
постійно ведеться облік показників 
цитування,цитування, нагляд за дотриманням 
стандартів журналу та врахуванням 
експертної думки. Перевірка 
журналів та їх виключення – це 
нескінченний процес, який мотивує 
підтримувати та вдосконалювати 
стандарти сфери наукометрії.

Враховуючи все це, перш ніж 
подавати свою статтю на публікацію, 
дослідник має розібратися в контенті 
видання, ознайомитися з 
редакційною політикою та вести 
перемовини з представниками, а 
також комунікувати з колегами і 
постійнопостійно моніторити інформаційний 
наукометричний простір, щоб першим 
дізнаватися про всі нововведення. 

Вчений повинен ретельно 
працювати над покращенням свого 
розуміння сучасних публікаційних 
процесів за допомогою співпраці з 
професійними дослідницькими 
спільнотами, для яких академічна 
культура - це не порожні слова, а 
чіткий векчіткий вектор їх діяльності.





Ми взяли інтерв’ю у Ірини Скляр – експерта з надання публікаційних 
послуг та керівника відділу продажів компанії «Наукові публікації – 
Publ.Science» з приводу стану і перспектив української науки та 
наукометрії, а також нових вимог до публікацій у міжнародних базах 
даних.
ІринаІрина за освітою юрист, 10 років працювала на фондовому ринку, 
займаючи керівні посади в декількох великих фінансових організаціях. 
З 2015 року вона працює в компанії «Publ.Science» і знає про всі етапи, 
з якими стикається український вчений під час публікаційного 
процесу. Ірина допомагає науковцям зі всього світу налагоджувати 
комунікації з міжнародними журналами, успішно співпрацювати з 
іншими вченими та публікувати свої статті у виданнях, індексованих 
Scopus та Scopus та Web of Science.  

Публікаційний процес потребує 
часу і терпіння, бо налічує 
багато складних етапів.

Ірино, розкажіть, будь ласка, як Ви прийшли у сферу наукометрії? 
Чому обрали саме її? 
Після фондового ринку я шукала цікаву роботу, на якій могла би 
використати свої знання. В компанії «Наукові публікації – 
Publ.Science» я знайшла для себе перспективу і можливості для 
реалізації та накопичення нового досвіду. Мені подобається наукова 
сфера, тому що вона допомагає світові рухатись вперед, відкривати 
нові та важливі знання людству. Своєю роботою я намагаюсь 
допомагати вченим організовувати публікаційні процеси найкращим 
чиномчином для того, щоб весь світ зміг побачити результати їхньої 
важливої діяльності. 
  

ПУБЛІКАЦІЇ НА ЕКСПОРТ.
МІЖНАРОДНИЙ ВЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОМЕТРІЇ.







Дійсно корисна порада. Ірино, скажіть, чи публікації потрібні тільки 
вченим чи ВНЗ також? 
ДляДля успішної акредитації кожен Вищий навчальний заклад повинен 
мати достатню кількість публікацій у наукометричних базах даних. У 
кожного ВНЗ є свій рейтинг, від якого залежить фінансування з 
бюджету. Його рівень виявляється за допомогою публікаційної 
діяльності професорсько-викладацького складу і від цього 
зумовлюється і об’єм фінансування. Тому, тут є прямий зв’язок і 
замкнуте коло. 

Українська наукометрія стоїть у своїх витоках, Українська наукометрія стоїть у своїх витоках, 
але ми рухаємось у вірному напрямку.

 
І наостанок, якщо ми вже заговорили про рейтинг, скажіть, будь 
ласка, яке місце займає Україна у рейтингу по кількості публікацій 
серед інших держав і, на Вашу думку, яке майбутнє в українських 
досліджень? 
НаНа жаль, ми знаходимось не в лідерах, а десь у кінці списку тих 
держав, в яких вчені активно займаються науковою діяльністю. Є 
вимоги до українських науковців, але немає ще належної підтримки, 
яка б створила умови для їхньої мотивації. Українська наукометрія 
стоїть у своїх витоках, але я переконана, що ми рухаємось у 
правильному напрямку, нехай трохи повільно. На мою думку, головне, 
це продовжувати шукати нові та глибокі теми, активно досліджувати і 
об’єднуватись,об’єднуватись, тоді способи реалізації експериментів і мотивація 
обов’язково з’являться і, з часом, рейтинг точно зміниться на краще.

  Ірина Скляр
Керівник відділу продажів компанії 
«Наукові публікації – Publ.Science»

СПОДОБАВСЯ ВИПУСК?

НАПИШІТЬ ПРО ЦЕ!

https://publ.science/uk/science-and-metrics





